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Godkjent 18. juni 2015 
 

 

 

 

 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 

 

 

Dato:   Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 – 20.00 

 

Møtested: Scandic Nidelven hotell Trondheim 

 

Deltakere:  Kari Sollien  

Ivar Halvorsen 

Egil Johannesen 

Bjørn Nordang 

Tone Dorthe Sletten 

Ole Henrik Krat Bjørkholt 

Marit Hermansen 

  Kirsten Rokstad 

 

Referent:       Camilla Fagerholt  
     
 

Sak 154/2015: Leders ti minutter 

 
 Styremøte i allmennmedisinsk forskingsfond 
 Stortingsmelding om legemidler 
 Kronikk i Aftenposten skrevet av Allmennlegeforeningen, Norsk forening for 

allmennmedisin og  Apotekerforeningen 
 Møte i referansegruppen EPJ-løftet 
 Møte med Forbrukerrådet  

 

 Sak 155/2015: Referat fra landsrådsmøte  

 
 Utkast til referat fra landsrådsmøtet 6. mai 2015 i Fredrikstad fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

Sak 156/2015: Fastlegen.no 

  
På landsrådsmøtet 6. mai 2015 ble det fattet følgende vedtak: 

  
«Fastlegen.no legges ned. Eierskapet til domenet beholdes av AF (dagens eier) Dataene fra 
installasjonen lagres på disk hos AF.» 
 
Styret drøfter oppfølging av vedtaket i forhold til hva som skal gjøres med tekstene.  
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Vedtak: Tekstene kan brukes av Norsk forening for allmennmedisin. Marit Hermansen 
følger opp.  
 

Sak 157/2015: Referat fra styremøtet 

 
 Utkast til referat fra styremøtet 4. mai 2015 fulgte vedlagt innkallingen. 
 
 Vedtak: Referatet ble godkjent.  
 

Sak 159/2015: Våruka 

  
Styret oppsummerte og foretok en foreløpig evaluering av arrangementet.  
Styret ønsker bordplassering på flere arrangementer enn festmiddagen.  
 
Vedlagt fulgte e-post av 11. mai 2015 med tilbakemelding fra en deltaker 

 
 Vedlagt fulgte foreløpig evalueringsrapport fra kurs i helsepolitikk og ledelseskurset. 
 
 Lederne i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin skal sammen med 

sekretariatene evaluerer gjennomføringen av arrangementet. 
 

Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
 

Sak 160/2015: Landsstyremøtet 2015 

  
Styret gikk gjennom sakslisten og gjennomføringen av landsstyremøtet. 
 
Styret planla formøtet med Allmennlegeforeningens medlemmer.  

  

Sak 161/2015: Legeforeningens valgkomite 

  
Det skal velges ny leder av valgkomiteen til Legeforeningen da Trond Egil Hansen trekker 
seg. Saken ble drøftet på styremøtet 4. mai 2015. 

 
Styret drøfter mulig kandidater til å etterfølge ham i vervet.  

 

Sak 162/2015: Spørsmål knyttet til å arbeide som fastlege etter fylte 70 år 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev av 11. mai 2015 fra et medlem om spørsmål 

knyttet til å arbeide som fastlege etter fylte 70 år med hensyn til ny arbeidsmiljølov, som 
åpner for mulighet til å jobbe til 72 år. 

  
Vedlagt innkallingen fulgte også svar fra avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen av 
11. mai 2015. 
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
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Sak 163/2015: Referansegruppe til prosjekt «Tettere oppfølging av sykmeldte – 
Hedmarksmodellen» 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 7. mai 2015 fra Legeforeningen hvor AF 
inviteres til å foreslå en kandidat til NAVs referansegruppe til prosjekt «Tettere oppfølging 
av sykmeldte – Hedmarksmodellen». 
 
Saken var ferdig behandlet per e-post.   

 

Sak 164/2015: Ledelse av primærhelsetjenesten 

 
Ledelse av primærhelsetjenesten er et svært viktig tema fremover. Saken blir derfor også satt 

opp på neste styremøte.  

 

Dette er et tema der AF trenger å intensivere det langsiktige arbeide med lederutdanning for 

leger i primærhelsetjenesten. 

  

Tema er også aktuelt under den helsepolitiske debatten: Pasientens helsetjeneste. Realitet 

eller retorikk.   

 
Se mer informasjon på Helsedirektoratets nettside 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Tone Dorthe Sletten forbereder et innlegg til saken om budsjett på 
landsstyremøtet.  
 

Sak165/2015: Allmennmedisinsk forskning og fritak for offentlig legearbeid 

 
 Allmennlegeforeningen hadde mottatt e-post av 14. mai 2015 fra et medlem vedrørende 

allmennmedisinsk forskning og fritak for offentlig legearbeid. 
 
 Styret drøftet saken. 
 
 Vedtak: Kari Sollien besvarer henvendelsen.  
 

Sak 166/2015: Finansieringsmodeller i allmennpraksis 

  
Saken har tidligere vært drøftet i styremøter 25. februar og 11. mars 2015. Styret fortsatte 
drøftingen. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Styret satte av inntil fem dagers praksiskompensasjon til Tone Dorthe Sletten og 
Bjørn Nordang til skriving av notatet.  
 
 
 
 
 

https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-leiarutdanning-for-primerhelsetenesta
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Sak 167/2015: Julemøte 2015 

 
I 2015 er det Allmennlegeforeningen som har ansvar for felles julemøte med Norsk forening 
for allmennmedisin.  
 
Styret drøftet plassering av møtet. 
 

 Vedtak: Møtet holdes på Holmenkollen. 
 
  

Sak 168 /2015: Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt 
skolemiljø 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 26. mars 2015 om NOU 
2015:2 Å høre til.  Saken ble behandlet på styremøtet 16. april 2015 og Tone Dorthe Sletten 
skulle vurdere om Allmennlegeforeningen skulle besvare høringen.  
 
Tone Dorthe Sletten orienterte og styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 169/2015: Høring - Forskrift om private virksomheters adgang til å yte 
spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 11. mai 2015 om høring: 
forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra 
staten - fritt behandlingsvalg 
 
Bakgrunn:  
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til forskrift om private virksomheters 
adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg på 
høring. 
 
Om forslaget: Forskriften beskriver hvilke krav som skal stilles til private som ønsker å levere 
helsetjenester mot betaling fra staten, i ordningen fritt behandlingsvalg. Forslaget beskriver 
også hvilke helsetjenester som er tenkt inkludert ved oppstart og hvordan prisene på 
tjenestene skal fastsettes. 
 
Ordningen vil fra oppstart omfatte døgnbehandling innenfor rusbehandling og psykisk 
helsevern. I tillegg vil enkelte tjenester innenfor somatikk bli inkludert. Ordningen vil tre i 
kraft i løpet av året. Etter hvert vil ordningen utvides å omfatte flere tjenester. 
 
Fritt behandlingsvalg er en bred reform som ifølge helseministeren skal redusere 
ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. 
Legeforeningen har tidligere avgitt høringssvar til ordningen Fritt behandlingsvalg. 
Høringssvaret finner du her.  
 
Høringsfrist: 29. juni 2015  
 
Kari Sollien orienterte og styret drøftet saken.  
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Vedtak: Tone Dorthe Sletten forbereder saken til neste styremøte.   
 

Sak 170/2015: Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i 
undervisning og forsking 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeningen av 18. mai 2015 om forslag 
til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking 
 
Bakgrunn:  
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny 
forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i undervisning og forsking.      
 
Stortinget har slutta seg til forslaget til ny obduksjonslov (Prop. 38 L (2014-2015) 
transplantasjonslov og obduksjonslov), jf. Innst. 223L (2014-2015). Helsedepartementet 
mener det er behov for å revidere gjeldende forskrifter som følge av forslaget om ny 
obduksjonslov. 
 
En del av reglene som i dag er gitt i forskrift er foreslått flyttet inn i loven. Formål og 
virkeområde skal fremdeles gå frem av forskriften. Det blir videre foreslått regler om hva 
slags informasjon som skal følge legens krav om obduksjon. Kravene til hvordan liket skal 
behandles, med unntak av de reglene som er foreslått tatt inn i obduksjonsloven, blir 
foreslått videreført. 
  
Det skal gå frem av forskriften hvilke institusjoner som skal kunne få utlevert avgitte lik. 
Ansvar og myndighet etter forskrifta blir foreslått lagt til universitetet. Det blir foreslått å 
videreføre krav til registrering av opplysninger om liket og bruken av det. Det blir også 
foreslått at reglene om hva liket kan brukes til og hvordan det skal behandles, skal 
videreføres. Det skal holdes avskjedsseremoni i tråd med ønsker til avdøde eller de 
pårørende til avdøde før liket blir overført til det aktuelle universitetet.  
 
Dokumenter 
 
Høringsfrist: 6. august 2015   
 
Styret drøftet saken.  
 
Vedtak: Allmennlegeforeningen besvarer ikke høringen.  
 

Sak 171/2015: Høring – NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV 

 
Allmennlegeforeningen hadde mottatt brev fra Legeforeiningen av 18. mai 2015 om NOU 
2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. 
 
Bakgrunn: 
Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2015: 5 Pensjonslovene og 
folketrygdreformen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen). Banklovkommisjonen ble 
bedt om å utrede om det var mulig og eventuelt ønskelig å etablere en form for 
ytelsesbasert kollektiv alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny folketrygd. 
Endringer i pensjonsbestemmelsene i privat sektor legger ofte føringer på 
pensjonsbestemmelsene i offentlig sektor. 
 

http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---forslag-til-ny-forskrift-om-obduksjon-og-avgjiving-av-lik-til-bruk-i-undervisning-og-forsking/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132
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Akademikerne har vært representert i Banklovkommisjonen, og har vært delaktig i 
rapporten. Akademikernes uttalelse i forbindelse med at rapporten ble offentliggjort finnes 
her. 
 
Dokumenter  
 
Høringsfrist: 18. juni 2015.  
 
Kari Sollien orienterte, og styret drøftet saken. 
 
Vedtak: Kari Sollien besvarer høringen.  
 

Sak 172/2015: Nettsiden og Facebook 

  
Vedlagt innkallingen fulgte oversikt over treff på nettsiden og Facebook siste periode.  
Oversikten fra nettsiden viser to måneder (18. mars – 18. mai). Man kan se en liten økning i 
besøk i dagene rundt utsendelse av sakslisten til landsrådsmøte, og en litt større økning 
etter selve møtet og ved utsendelse av medlemsbrev. Max besøkstall 8. mai er likevel ikke 
høyere enn 234.  
 
Styret drøfter nettsiden og Facebook. 
 
Camilla Fagerholt legger ut fra landsstyremøte.  
 

Sak 173/2015: Politisk time 

 
 Møte med HELFO 
 Møte med valgkomiteen i Legeforeningen 
 Nattevaktstillinger ved legevakt 
 Kurs for helsestasjonsleger  
 Møte i Danmark om sitasjonen til fastlegene 
 Streik på Island 
 Møte i KS om primærhelsemeldingen  
 Møte i Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet – KUP 
 Møte i endringsrådet for e-resept 
 Møte om helsesekretærutdanningen  

 
 
 
 
 
 

http://akademikerne.no/no/arbeids-_og_naringsliv/pensjon/Ikke+svaret+p%C3%A5+Akademikernes+%C3%B8nske+om+ny+ytelsespensjonsordning.b7C_wJvU3W.ips
http://akademikerne.no/no/arbeids-_og_naringsliv/pensjon/Ikke+svaret+p%C3%A5+Akademikernes+%C3%B8nske+om+ny+ytelsespensjonsordning.b7C_wJvU3W.ips
http://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--NOU-2015-5-Pensjonslovene-og-folketrygdreformen-IV/?uid=037151193135086195227006141126091238012194236132

